Červen 2022 - číslo 1
cena: zdarma

1

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

umístěné na hranici pozemků, nesmí být
zaústěna žádná dešťová voda. Ta musí zůstat
odváděna do původní jednotné kanalizace,
vsakována do pozemku nebo akumulována
pro vlastní použití – „dešťovka“ !!!.

od vydání posledního zpravodaje se blýsklo
na lepší časy, a to po stránce odeznívání
covidu. Začali jsme se vracet do normálního
života. Následují však zprávy z válečného
konfliktu, které náš běžný život opět omezují
a znejišťují.

Pracovník obce, Martin Jirmann, který má
přípojky (připojování) na zodpovědnost bude:

Věřím však, že vše společně ustojíme, ale
„něco to bude stát“.

- poskytovat informace o podmínkách
připojení na splaškovou kanalizaci obce,

Zaměřím se proto na potřebné stávající i
budoucí záležitosti, které jsou důležité pro
život v našem soukromí, rodině i naší obci.

- zajišťovat fyzickou kontrolu provedení
přípojky a napojení na její veřejnou část,
rozdělení na vody dešťové a splaškové +
fotodokumentaci.

Splašková kanalizace a ČOV

„Dražní kousky“ nebo „Zelený koridor“

Množství dotazů majitelů objektů v naší obci
se týká zprovoznění nové kanalizace a ČOV.
Vzhledem k požadavkům vodoprávního
úřadu MěÚ Náchod o doplnění kompletního
stavebního řízení týkajícího se změny stavby
před dokončením (jedná se hlavně o změnu
umístění zemního filtru u ČOV na Mýtě a
tlakové kanalizace z ČOV-JČ) se plánované
zpuštění kanalizace a ČOV pro nás
nepříjemně zpožďuje.

Obec získala dotaci v rámci MAS (potažmo
DSO Policka) na ozelenění pozemků ve
vlastnictví obce, které jsou nazývány „Dražní
kousky“. Ať tyto pozemky nebo ozelení
nazýváme různě, podstatné je, že by měly
umožnit občanům přístup do volné krajiny a
vytvořit nový krajinotvorný prvek. Koridor je
přibližně dlouhý 700 m a široký 20 m.
Záměrem bylo i obnovení polní cesty, která
tyto pozemky v minulosti lemovala. Realizaci
jsme z finančních důvodů prozatím odložili.
Budeme doufat, že obec zvládne alespoň
udržovat část travního porostu pro přístup
návštěvníků do této „nové“ lokality.

Při bezproblémovém stavebním řízením
předpokládáme zahájení zkušebního provozu
na přelomu července a srpna 2022. Zkušební
provoz bude trvat 6 měsíců od zahájení. Po
této lhůtě bude vybíráno stočné. V době
ukončení zkušebního provozu musí být
napojeno na splaškovou kanalizaci min. 80 %
uživatelů (EO), tak aby se zkušební provoz dal
vyhodnotit z hlediska účinnosti čištění, i
z hlediska podmínek přidělené dotace.

Práce na ozelenění byla ukončena a předána
25. 5. 2022, dodavatelem byla Arboristika
Velké Poříčí, celkové náklady jsou 1.060.000,Kč, z toho náklady obce 15%.
Výše jsem uvedl podrobněji pouze dvě
vybrané záležitosti. Dále již doplňuji pouze
výčet činností obce, které jsou v realizační
fázi nebo připravovány.

Do doby zahájení (souhlasu se zkušebním
provozem) možnosti připojení jednotlivých
nemovitosti je přísně zakázáno připojovat
nemovitosti na novou splaškovou kanalizaci.

a) obnova místních komunikací (akce za 20
mil. Kč)

Vlastní provedení a připojení soukromých
přípojek do určené kontrolní šachty, zpravidla
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b) konečné asfaltové povrchy místních
komunikací Jižní čtvrť- 2. a 3. etapa (cca 3
mil. Kč)
c) parkoviště „U hřiště“
d) příprava na rekonstrukci víceúčelového
hřiště
e) zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný
odpad (za pohostinstvím, u bytovek, u
hřiště a JČ)
f) vstupní portál (dlažby) před kostelem a
zpevnění cesty k dolnímu hřbitovu

g) dostavba a kolaudace Hospodářské
budovy – 3. Etapa
h) drobné stavby – obnova „křížku“
k Machovu, výlevky a inventář na hřbitově,
aj…
Podrobnější informace, náměty nebo
připomínky je možné získat nebo uplatnit na
veřejných zasedáních zastupitelstva obce.

Přeji tímto všem občanům obce pěkné letní dny, prožití skvělé dovolené a pro fandy zahrady
dobrou úrodu.
Miroslav Maroul, starosta obce
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Informace ze školy a školky
Hudební pořad a zápis do ZŠ
V úterý 19. dubna nás na Bezděkově navštívil
Krejčík Honza se svým hudebním pořadem
Abeceda slušného chování. Pomocí písniček a

vtipného povídání nám připomněl zdravení,
děkování, omlouvání, ale i správné mytí rukou.
Písničky se nám moc líbily a společně strávené
chvilky velmi rychle utekly.
Hned další týden – ve středu 27. dubna se pak
předškoláci z naší mateřské školy zúčastnili zápisu
do školy. Tento zápis proběh za účasti
předškoláků v Polici nad Metují po dvou
covidových letech. Pohádkové bytosti dovedly
předškoláky do určených tříd, kde si je převzali
paní učitelky. Ve třídách se počítalo, psalo a
malovalo, ale především povídalo. Většina dětí
byla velmi šikovná, někteří ještě musí dopilovat
nějaké drobnosti a nebo výslovnost některých
hlásek.
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Dokonce jsme mezi herci poznali i holčičku, která
s námi chodila do školky. Teď už je druhým rokem
ve škole v Machově a do Hronova do Domina na
kroužek
dojíždí.
Všem hercům musíme moc poděkovat za
krásný zážitek. Doufáme, že až v červnu budeme
hrát představení
pro rodiče, také
se nám takto
povede.
Po
skončení
představení jsme
si šli ještě chvíli
pohrát do parku
na prolézačky, než
nám
pojede
autobus. Do školy
jsme se vrátili až
na oběd.

Sněhová královna
Ve středu 11.5.2022 jsme se žáky z Bezděkova jeli
do Hronova na divadelní představení Sněhová
královna, které hráli členové dětského
divadelního kroužku
Hádě.
Protože
pohádka
začínala až v 9.30 měli
jsme před přestavením
čas jít si pohrát na
dětské
hřiště
za
divadlem, pak jsme
přešli na náměstí, kde
jsme se nasvačili.
Představení bylo velmi
pěkné, dětští herci
úžasní. Někteří zvládli i
zpěv
a
tanec.

Kouzelník Reno
Ve středu 18.5.2022 nás letos už podruhé poctil
svou návštěvou kouzelník Reno. Představení bylo
stejně jako na podzim temperamentní, mělo spád
a o překvapení
nebyla nouze.
Několik kouzel bylo
sice stejných, ale
protože
s námi
tentokrát byly i děti
z MŠ
Velké
Petrovice a mnoho
našich
dětí
představení
pro
nemoc nevidělo,
vůbec nám to
nevadilo. Jako vždy
nejlepší bylo, že jsme si mohli s kouzelníkem
zakouzlit i my. Několik z nás se stalo
kouzelníkovým asistentem. Tajuplné bylo i

kouzlo, které kouzelník předvedl s paní
Beranovou. Pomyslné karty se zhmotnily a karta,
na kterou paní učitelka myslela, byla v balíčku
opravdu otočená.
Závěrečné kouzlo, kdy se plyšový králíček
proměnil na živého, nás také uchvátilo. Vše se
nám velmi líbilo a z představení jsme odcházeli
nadšení.

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ
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TJ SOKOL
Přes zimu a na jaře probíhalo v tělocvičně TJ
SOKOL rekondiční cvičení žen, cvičení matek
s dětmi a muži hráli florbal. Tělocvičnu využívali
hasiči a příležitostně i škola. Tyto aktivity byly
nakrátko přerušeny výměnou oken na začátku
roku.
Výměnu jsme realizovali spojením
finančních prostředků TJ a příspěvku obce
Bezděkov nad Metují. Učinili jsme tímto další krok
k modernizaci budovy - slibujeme si od toho
menší ztráty tepla.

příjem
z nájemného
jednou
z možností
shromáždit finanční prostředky pro další opravy.
Po prázdninách uspořádáme další ročník
Kuličkiády. Na jeho podporu jsme z MAS Stolové
hory získali 2 000 Kč.
Nakonec bych rád vysvětlil následující: v rámci
změn, kterými naše vesnice prochází, bude
zbourána vstupní budova do areálu, která dříve
fungovala jako pokladna, později jako sklad. Na
jejím místě bude položen chodník, který bude
sloužit jako nový vstup do areálu. Samotný vchod
bude zřízen od prodejny. Od této změny si
slibujeme větší bezpečnost návštěvníků areálu.
Zamezíme tím přebíhání vozovky v nepřehledné
zatáčce.

Budova je pravidelně využívaná k menším či
větším oslavám. Touto cestou se obyvatelům
okolních domů omlouváme za občasný hluk.
Samozřejmě se všemi zodpovědnými osobami
projednáváme tyto záležitosti předem, někdy
rušení klidu však nejde předcházet. Pro nás je

Zdeněk Borna ml., předseda TJ SOKOL, správce
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Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují

Člověk se ani neotočí a je zase kus roku pryč. Ještě
nedávno jsme řešili nařízení vlivem pandemie
covid, na který jsme již téměř zapomněli, který
ovšem nevymizel, ale žije ve stínu válečného
konfliktu na Ukrajině. Přes veškeré neduhy
dnešního světa s jarním úklidem SDH Bezděkov n.
Met. roztočil ozubené kolo spolkového,
kulturního a sportovního dění.

všestrannosti „braňák“. Střelby, zdravovědy,
uzlování, orientace map aj. se na prvním
sportovním vystoupení nezalekli a celkově
skončili na 10. místě své kategorie.
Ve stejný den 9. 4. 2022 byl naším sborem
uspořádán Sběr železného šrotu.
Ještě jednou děkujeme za váš železný šrot .
Hasiči a občané po obci nahromadili 1425 kg
železného šrotu. Děkujeme také Obci Bezděkov
nad Metují za poskytnutí komunální techniky,
obsluze těchto strojů a velké poděkování patří
firmě Hašpl za poskytnutí technických
prostředků.

Od letoška mají mladí hasiči generačně
obměněnou členskou základnu. Registrovaných
sportovců máme 7 v dorostenecké kategorii, 5
starších, kteří bohužel v letošní sezoně musejí
využívat hostování v okolních sborech (nebo
úplně skončili u SDH). Nejvíce máme dětí od 5-11
let v kategorii mladších.

Další soutěží mladých hasičů se stal memoriál
Jirky Beka v disciplínách CTIF v Náchodě – Plhově
23. 4. 2022, kde i zde naši nejmenší předvedli
nádherný výkon a v disciplínách požární útok s

Těchto deset statečných se vydalo již začátkem
dubna (9. 4. 2022) na Memoriál Václava Štěpána
v Nahořanech, kde si vyzkoušeli závod požárnické
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překážkami CTIF a štafetovým během na 400m s
překážkami CTIF skončili celkově na 3. místě a
získali tak svoji první medaili :-)

14. 5. 2022 se vydali nejmladší hasiči na Bohdašín
u Č. Kostelce na soutěž v technických disciplínách
požárního sportu, kde soupeřili v konkurenci
dvanácti týmů kategorie mladší žáci. Při prověření
svých dovedností a natrénovaných disciplín
požární útok, štafetách dvojic a 4x60m dosáhli
celkového 8. místa.

První soutěž dospělých v požárním útoku se
uskutečnila také 23. 4. 2022 na Radešově. O
putovní pohár „Radešovská osma“ soupeřilo
deset týmů. Soutěž probíhá s jednotnou mašinou
SDH Radešov, která není nijak sportovní a je
určena i na výjezdovou činnost jednotky Police n.
Met. Hasiči Bezděkov si i pravidelně na tuto
soutěž vypůjčují i veškeré ostatní vybavení
potřebné k soutěži a s cizím vybavení to
nedopadlo zle.

Aby technika nevychladla, vydali se členové
jednotky obce po soutěži MH v sobotní podvečer
14. 5. 2022 na námětové cvičení jednotek SDH
dislokovaných v okrsku BOR. Cvičení se konalo
v Radešově a bylo zaměřeno na vyhledávání osob
v nepřístupném terénu za ztížených podmínek.
Námětem bylo vyhledání osob ve stráních u
polické čističky odpadních vod, kde se měly
nacházet dvě ztracené osoby. Družstvo hasičů
JSDH Bezděkov jako první „narazilo“ na jednu
zraněnou a ztracenou osobu, poskytlo první
pomoc a dle výpovědi postižené osoby
zorganizovalo vypátrání druhé osoby. Následoval
transport na shromaždiště, kde ještě závěrem
proběhlo školení první pomoci a vyhodnocení
cvičení.

1. místo Bezděkov n. Met. (36,61s.), 2. místo
Hlavňov (38,62s), 3. místo Radešov (39,70s)
Po soutěži se členové zhostili příprav na
nadcházející akci sboru dobrovolných hasičů a do
tmy strávili čas těžbou dřeva z obecního lesa na
čarodějnice a máj.
Samotné přípravy na čarodějnice započaly
ve čtvrtek, kde nejprve hasiči postavili na předem
pečlivě připraveném místě od p. Rokoše hranici.
Byla ohoblovaná májka a postaven stan
s lavicemi. Moc děkujeme „novým“ obyvatelům
za pomoc při přípravě. Další den byla vykopána
díra pro májku připraveno ohniště a dřevo,
navezeny zásoby a zbylé vybavení k občerstvení.
Na poslední den již zbývalo dodělat věnec a hada
na obtočení máje tak, aby se vše stihlo a mohlo se
začít stavět dle tradičních postupů.

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují
ve spolupráci s obcí Bezděkov nad Metují a
Odbornou radou mládeže Náchod uspořádal XII.
ročník soutěže mladých hasičů v běhu na 60 m s
překážkami „BEZDĚKOVSKOU 60“ dne
21. 5. 2022 na hřišti Bezděkov nad Metují. Této
soutěže se zúčastnilo 140 závodníků v kategorii
mladších, starších, dorostenců a dorostenek. Celý
týden se na hřišti připravovalo, seklo a trénovalo.
Naši mladí hasiči si na hřiště sami chodili trénovat
ve volných chvílích, někdy až do pozdních hodin,
což přineslo i krásné výsledky. Družstva mladších
vybojovala 5. a 9. místo z celkového počtu 11,
družstvo starších 1. místo z 12, družstvo dorostu
1. místo. I někteří jednotlivci z Bezděkova se
umístili se svým zaběhnutým časem na bedně.
Kategorie starších Ondřej Efenberk 1. místo (čas
14:56), Dominik Schuhmacher 3. místo (čas
14:97) a Adéla Bornová 1. místo (čas 14:47).
Kategorie dorostu Tomáš Rotter 1. místo (čas
13:72), Vojtěch Homolka 3. místo (čas 15:73) a
Anna Dostálová 3. místo (čas 16:90).

Se začátkem akce se začala shromažďovat i četná
skupinka čarodějnic a čarodějů, na které čekala
čarovná stezka s překvapením, za kterou vděčíme
p. Markétě Maršíkové. (Rádi bychom ji touto
cestou moc poděkovali). Svého se dočkali i
nejmenší, kteří s prodlouženou dobou usínání
doprovodili za svitu svých lampiónových světýlek
na hranici za prodejnou čarodějnici vyrobenou
kolektivem autorů naší bezděkovské školní
družiny (bez které by to nebylo ono a všem
šikulům děkujeme).
Odměnou pro hrstku organizátorů a pracantů
byla hojná účast, úsměvy dětí a snad spokojenost
všech návštěvníků.
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Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují
ve spolupráci s obcí Bezděkov nad Metují
vás srdečně zve na tradiční
Svatoprokopské pouťové posezení
neděle 3. července 2022
Můžete se těšit na tradiční bezděkovský kolotoč, skákací hrad
a neměly by chybět ani pouťové pochutiny
k tanci a poslechu zahraje Bezděkovská taneční kapela
BTK - hudební skupina Bezděkov nad Metují
akce se koná za každého počasí, areál částečně zastřešen občerstvení zajištěno
Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují
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Dobročinný fond pro pozůstalé
Tuto organizaci známe pod názvem „Živí mrtví“ a
pravidelně i v našem zpravodaji uveřejňujeme
informace
o
její
činnosti,
kterou nám
zprostředkovává její místopředseda a náš občan
Jarka Heinzl. Když jsem se v loňském prosinci na něho
obrátila, tak mě odkázal na článek jejich nového
předsedy,
uvedeném
v říjnovém
Polickém
měsíčníku. Měl pravdu, že je článek výstižný, ale
dlouhý. Pokusila jsem se z něho vybrat podstatné.

členů z Police a okolí. V Bezděkově je 53 členů. Původně
vznikl u dobrovolných hasičů na podporu rodinám při úmrtí
člena, později se rozšířil na ostatní. Teď má i jiné poslání,
sdružuje členy, pořádá zájezdy za krásami vlasti i za kulturou,
setkávání při různých příležitostech s programem, hudbou a
občerstvením. Pro mnoho členů, zvlášť osamělých je to pocit
sounáležitosti a příležitosti promluvit s vrstevníky a podělit
se o radosti i starosti a najít rozptýlení. Nový předseda se dále
vyznává, že má svůj region rád a těší ho, že může být
spoluobčanům platný a věří, že se podaří navázat na
Pan Lukáš Rutar, nový předseda píše, že o spolku věděl velmipředešlou činnost a vyzývá další zájemce, aby se hlásili buď
málo, když ho oslovila bývalá starostka Ida Jenková ana jeho číslo telefonu 605 823 327, nebo p. Kašíkové
jednatelka fondu Věra Kašíková s přáním, aby se ujal funkce601 364 766. Ve výboru dále pracuje, mimo výše uvedených,
předsedy. Protože tyto dvě ženy jsou pro něho zárukoupokladní Míla Šnoblová. Bývalý předseda na funkci rezignoval
čestného jednání, lidského přístupu, spolehlivosti, spoustyz důvodu přestěhování.
nápadů a pozitivní energie, nabídku přijal a byl potěšen
důvěrou. Seznámil se s dosavadní činností a byl mileSpolku přejeme, aby se mu i nadále dařilo, přinášel členům
překvapen. Spolek za tři roky oslaví sto let trvání a má 800radost a přihlašovali se noví členové.
Hana Benešová

Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích
Před časem přednášela v Polici nad Metují paní Eva
Hylmarová, bývalá ředitelka Muzea bratří Čapků, o
jeho vzniku. Předcházely tomu velkolepé oslavy ve
dnech 29. a 30. června roku 1946 za účasti prezidenta
republiky Edvarda Beneše. Čestný výbor tvořili Jarmila
Čapková (manželka Josefa Čapka), Helena Palivcová
(sestra Karla a Josefa), Olga Scheinpflugová, Jan
Bělohrádek (rektor Univerzity Karlovy), univerzitní
profesor Albert Pražák, Fráňa Šrámek a Václav Vydra.
V průběhu oslav byla na rodném domě odhalena
pamětní deska. Klub českých turistů otevřel Stezku
bratří Čapků, a ke zhlédnutí byla rozsáhlá výstava o
životě a díle obou bratří. Díky výzvám v rozhlase a
v tisku se v krátké době podařilo získat obrovské
množství materiálu. Přispěla rodina i přátelé. Největší
část exponátů poskytl Miroslav Halík (otec Tomáše
Halíka), který po celou válku ochraňoval pozůstalost
Karla
Čapka.
Oba slavnostní dny se vydařily. Všechny noviny
psaly o velkém úspěchu pořadatelů, perfektní
organizaci, vynikající atmosféře a neobyčejném úsilí
malé obce. Následně přicházely děkovné dopisy od
umělců, politiků i návštěvníků z celé republiky. Dobový
tisk uvádí, že výstavu navštívilo kolem 20 tisíc lidí. Byla
to zároveň oslava svobody po válečných letech a byla
to obrovská hrdost na rodinu Čapkovu, nadšení a
naděje.
V průběhu oslav vznikl nápad, aby se výstava stala
základem stálého Muzea bratří Čapků a tato myšlenka
byla s nadšením přijata. Svatoňovickým zůstal nelehký,

avšak čestný úkol -otevřít muzeum co nejdříve pro
veřejnost. Svatoňovičtí se úkolu zhostili znamenitě a už
v září 1947 byl památník otevřen. Muzeum vzniklo
z hrdosti občanů Malých Svatoňovic a jeho činnost
nebyla přerušena ani v době totality.

Tento úvod píši proto, abych vás
mohla seznámit se zahajovacím
proslovem univerzitního
profesora Alberta Pražáka.

„Dnes slaví celý kraj a zvlášť Malé Svatoňovice den
přeslavný, přišli jsme sem v čele se svým milovaným
prezidentem, se státními a kulturními hodnostáři,
abychom
se
poklonili
památce
velkého
svatoňovického rodáka Karla Čapka. Přišli jsme sem
všichni za tímto nadčasovým hlasem Čapka, jejž
slyšíme znít z katedrály jeho díla. A právě pro něj víme,
že sám Karel Čapek nezemřel, ba zdá se nám, že se tu
rodí znovu a znovu, že zde hoří jeho nesmrtelnost. A
právě tato jeho nesmrtelnost činí z Malých Svatoňovic,
Svatoňovice „velké“. Pamětní deska, kterou právě
odhalujeme, je pro nás všechny závazkem, že půjdeme
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vždycky a věrně cestou svého nejslavnějšího rodáka a
že to bude stejně nádherná cesta, jako je stezka, již jste
nazvali jeho jménem a jež míříc k horám, připomíná
vám i nám provždy, že i naše cesty musí stále stoupat
vzhůru na duchovní nebesa, k nímž celému světu
ukazoval
Karel
Čapek.“
Při otevírání Stezky bratří Čapků promluvil za Klub
českých turistů profesor J. Procházka.

uměleckého vývoje byla úsilím proniknout z našich
malých domácích poměrů daleko do světa a vysoko
k vrcholům
poznání.“
Na konec své přednášky paní Hylmarová v Polici
uvažuje
o
současnosti:
,,Při studiu všech materiálů přichází otázky – kam se
podělo všechno to nadšení, kterého jsem alespoň
takto zprostředkovaně mohli být svědky? Je v nás ještě
ta obrovská hrdost, která by dokázala zvládnout
zdánlivě neuskutečnitelné? Jsme schopni semknout se
a jít za vysněným cílem? Vlastenectví, pokora, úcta, to
jsou pojmy, které se nám někdy nedaří najít v dnešní
společnosti. Ale je tu naděje. Ta je v lidském životě
snad nejdůležitější. Mnoho příkladů známe z historie i
života a díla sourozenců Čapkových.‘‘

„Turistická Stezka bratří Čapků, kterou dnes
slavnostně otevíráme, ponese své čestné jméno jako
symbol. Vede z Úpice přes Svatoňovice k Trutnovu,
přes hřbet Jestřebích hor a odtud do dáli. Ukazuje
svým směrem přes hranice naší rodné země do světa.
Stezka bude připomínat turistům zavazující odkaz
života a díla obou bratří. Také cesta jejich lidského i

Hana Benešová

Broumovská skupina kostelů se stane národní kulturní památkou
Pravděpodobně jste o
tomto záměru slyšeli a není
to pro Vás nic nového. Přesto
několik informací uvedu.
Národní kulturní památky
jsou vyhlašovány od roku
1962. Ústřední seznam
kulturních památek České
republiky (ÚSKP-ČR) vede Národní památkový
ústav (NPÚ), tiskové oddělení ministerstva
kultury.
Vláda dne 26.
ledna 2022 na
svém zasedání
schválila návrh
na
prohlášení
souboru
„Broumovská
skupina kostelů“ v Královéhradeckém kraji za
národní kulturní památku. Návrh na prohlášení

připravilo Ministerstvo kultury,
podle kterého má vybraný soubor
venkovských dientzenhoferovských
barokních kostelů mimořádnou
architektonickou a krajinotvornou
hodnotu.
Jedenáct stávajících kulturních
památek, které byly pro svůj
nadregionální památkový význam vybrány pro
prohlášení za národní kulturní památku, tvoří
vzájemně
provázaný architektonický a
urbanistický soubor, výjimečný díky své autorské
stylové ucelenosti, jedinečnosti a působivému
začlenění do krajiny. Nařízení vlády nabývá
platnosti
od
1.
července
2022.

Barokně komponovaná kulturní krajina
Broumovska vznikla v první třetině 18. století
zásluhou tehdejšího opata broumovského
kláštera Otomara Zinkeho, a dvou výjimečných
osobností, otce a syna Dientzenhoferových. Ti
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jsou autory deseti z 11 navrhovaných památek.
Raně barokní
kostel sv. Jiří a
Martina

Sudetech, kde žili převážně Němci. Po 2. světové
válce museli původní němečtí obyvatelé území
opustit,
přišli
noví
osídlenci
z různých
oblastí
a
v mnoha
případech
neměli
zájem
a
snahu krajinu zvelebovat ale přivedla je
především zištnost. Minulý režim nebránil jejich
ničení, protože všechno církevní bylo proti jeho
idejím. Je nepochopitelné myšlení lidí, neúcta
k hodnotám, k umění a k přetěžké práci předků.
Dokonce v roce 1960 navrhlo ministerstvo kultury
rozdělit tyto kostely na více a méně zachovalé a
většinu jich zbourat. Jen díky těžkopádnosti
režimu to odnesl jen jeden roubený barokní
kostel na Janovičkách. Všechny hodnoty, které
nám byly
odkázány
vznikly
z potu
a
mozolů
chudých
farníků. O
jejich
záchranu se
snažila významná historička Milada Vilímková,
poukázala na nutnost zachovat celou skupinu
mimo jiné i jako významný kompoziční prvek
zdejší krajiny a kostelům věnovala místo ve svém
odborném díle. Spojencem jí byl okresní
památkář
Robert
Řemínek, který
v normalizační
době dokázal
o
kostely
pečovat
vlastníma rukama i za pomoci členů rodiny a
také dokázal na jejich záchranu opatřovat peníze
nejvynalézavějšími způsoby. Dalším byl
náchodský památkář a fotograf Alexandr
Skalický. Po sametové revoluci se plundrování
ještě zhoršilo. Dobře, že nastal obrat a můžeme
se těšit z obnovování jejich neobyčejné krásy.

v Martínkovicích navrhl italský architekt Martin
Allio, ale protože stál na samém počátku
monumentální stavební obnovy regionu, je
nedílnou
součástí
utváření
barokního
komponování zdejší krajiny. Specifičnost souboru
„Broumovská
skupina
kostelů“
spočívá
v působivém začlenění staveb do krajiny. Toto
začlenění je fascinující nejen v rámci České
republiky, ale i v rámci Evropy.
Soubor „Broumovská skupina kostelů“ tvoří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují
kostel sv. Maří Magdaleny v Božanově
kostel sv. Václava v Broumově
kostel všech svatých v Heřmánkovicích
kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě v Hlavňově
kostel sv. Barbory v Otovicích
kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích
kostel sv. Markéty v Šonově
kostel sv. archanděla Michaele ve Verneřovicích
kostel sv. Anny ve Vižňově
kostel sv. Jiří a sv. Martina v Martinkovicích

Všechny
ostatní
kostely
mimo
našeho,
potkal
nemilý osud. Byly postaveny v tak zvaných

Hana Benešová
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Informace z obecního úřadu
Kompostejnery na bioodpad
Stále je k dispozici 23 kusů malých (120 l) popelnic na bioodpad. Na jedno číslo popisné je možné vydat 1 kus,
proto pokud stále nemáte o kompostejner zažádáno a máte o svoz zájem, vyplňte přiloženou žádost a vhoďte
ji do schránky obce nebo ji osobně doručte do kanceláře.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o bezplatnou výpůjčku kompostejneru
Vyplní majitel objektu, u kterého bude kompostejner umístěn.
Jméno:

………………………………………………………………………………

Příjmení:

………………………………………………………………………………

Telefonní číslo:

………………………………………………………………………………

Umístění u č. p.:

………………………………………………………………………………
Žádám tímto o výpůjčku kompostejneru o objemu 120 litrů.

……………………………………………………………………..
Podpis žadatele

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stočné
NEPLAŤTE! O způsobu a termínu následného placení Vás budeme včas informovat!!!
Při bezproblémovém stavebním řízením předpokládáme zahájení zkušebního provozu na přelomu července
a srpna 2022. Zkušební provoz bude trvat 6 měsíců od zahájení. Po této lhůtě bude vybíráno stočné.

Prodloužení smlouvy o hrobovém místě
Žádáme nájemce, chce-li prodloužit Smlouvu o hrobovém místě, jejíž platnost bude končit k 31.12.2022, aby
vyplnil přiložený formulář a doručil jej během léta do kanceláře nebo vhodil do schránky Obce Bezděkov nad
Metují. Na základě tohoto podkladu bude vyzván koncem roku k podpisu návazné smlouvy. Formulář je také
dostupný v editovatelné podobě na webových stránkách:
https://www.bezdekov.org/prakticke-informace/formulare/
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OBEC BEZDĚKOV NAD METUJÍ
549 64 Bezděkov nad Metují, č.p. 164
IČ: 00653691
DIČ: CZ00653691

PODKLADY PRO EVIDENCI
Nájemce hrobového zařízení
Jméno a příjmení: …………………………………………….. Tel.: …………………………………
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………..
Rodné číslo: ……………………………………………….. E-mail.: ………………………………...

Zástupce (osoba zastupující nájemce)

Vztah k nájemci: …………………………………

Jméno a příjmení: …………………………………………….. Tel.: …………………………………
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………..
Rodné číslo: ……………………………………………….. E-mail.: ………………………………...

Číslo hrobu / nápis na pomníku (nebo na desce urnového místa) / popis hrobového zařízení (rám,
krycí deska, kříž, váza, lampa, socha, značka kameníka) :

V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů souhlasím se
zpracováním mých osobních údajů pro evidenci hrobů na pohřebišti Obce Bezděkov nad Metují.
V Bezděkově nad Metují dne: ……………………………

…………………………………………
Podpis nájemce

Bezděkovský zpravodaj – vydává obec Bezděkov nad Metují,
IČ 6536 91.Vychází v nákladu 250 ks jako občasník. Evidenční číslo „MKČR E14480. Adresa redakce“ OÚ Bezděkov nad Metují
č.p. 164, tel: 601 169 057, e-mail: obec@bezdekov.org, www.bezdekov.org
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